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Degerfors kommun 
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Fax 
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Bankgiro 

5861-9370 

 

Anmälan avser 

Fyll i det som är aktuellt för er verksamhet. Ytterligare uppgifter kan komma att krävas av Miljö- och 

samhällsbyggnadsavdelningen beroende på typ av verksamhet. (Kom även ihåg att ni behöver en skriftlig egenkontroll för 

er verksamhet enligt Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll 1998:901) 

☐   Ny verksamhet    ☐   Ändring av verksamhet    ☐   Övertagande av befintlig verksamhet 

Kod enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251 Verksamheten beräknas starta den 
 
 

 

Verksamhetsutövare 
Företaget/verksamhetens namn 
 
 

Organisationsnummer/Personnummer 
 
 
 

Postadress Postnummer och ort 
 
 

Fakturaadress, om annat än ovanstående Postnummer och ort 
 
 

Kontaktperson Fakturareferens 
 
 

E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer 
 
 

 

 Fastighet 
Fastighetsbeteckning Kontaktperson 

 
 

 

Bilagor som ska bifogas anmälan 

 

 

 

   ☐          Verksamhetsbeskrivning 
 

   ☐          Produktionskapacitet/verksamhetens omfattning 
 

   ☐          Drifttider och transporter till och från verksamheten 
 

   ☐          Redovisning av utsläpp eller andra miljöstörningar (ex buller, vibrationer, lukt, damning 
eller avloppsvatten) 

   ☐          Situationsplan (anläggningens placering och byggnader ska framgå) 
 

   ☐          Beskrivning av miljörisker med verksamheten och vilka skyddsåtgärder som kommer vidtas 
 

   ☐          Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls 
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Bilagor som bifogas vid behov 

   ☐          Kemikalie- och råvaruförbrukning 
 

   ☐          Utformning av lagringsplatser för kemikalier och farligt avfall 
 

   ☐          Beskrivning av avfallshantering (farligt avfall och avfall), inklusive mängder etc.  
 

   ☐          Beskrivning av reningsanläggning: ex. verkstäder, fordonstvättar, oljeavskiljare, 
processvattenmängd, recipient/mottagare, klassning, installationsår, dimensionering, 
protokoll från mätningar, hantering av skurvatten 
 

   ☐          Energianvändning: förbrukning, typ av energislag 
 

   ☐          Redogörelse för kända eller misstänkta markföroreningar inom fastigheten 
 

 
 
Underskrift 

Datum 
 

Namnförtydligande 
 
 
 

Underskrift 
 
 
 

 
Avgift 
Enligt Bygg- och miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område tas en avgift 
för nedlagd tid i ärendet ut, för närvarande 1040kr/timme.  
 
Anmälningsblanketten med bifogade bilagor skickas till:  
Degerfors kommun  
1 Bygg- och miljönämnden 
69380 Degerfors 
 
Eller: 
bygg.miljo@degerfors.se  
 

 

Personuppgifter 

Bygg- och miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för 

myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6. 1 e.  

Mer information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till dataskyddsombud hittar du på www.degerfors.se/GDPR . 

Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Bygg- och miljönämnden, som du kan kontakta på bygg.miljo@degerfors.se 
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